
Wazne daty:

Od dnia 28 lutego 2018 r. - powyzsze wymagania obowigzujg w gospodarstwach, w ktorych
utrzymywane sq swinie, zlokalizowanych na terytorium RP poza obszarami obj^tymi restrykcjami
(poza obszarem zagrozenia, obj^tym ograniczeniami i ochronnym).
Od kwietnia 2018 r. - prowadzone b$d$ planowe kontrole weterynaryjne w zakresie spetnienia ww.
wymagari.

PostQpowanie w przypadku stwierdzenia nieprawidtowosci - na podstawie przepisow ustawy z
dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierzqt oraz zwalczania chorob zakaznych zwierz^t:

W przypadku stwierdzenia nieprawidtowosci w spetnianiu powyzszych wymagari, powiatowi lekarze
weterynarii:

1) zgodnie z art. 48 b ust. 1 pkt 1 ww. ustawy b^dq wydawac decyzje administracyjne z nakazem
usuni^cia uchybieri w czasie nie dtuzszym niz 5 miesiQcy;

lub

2) zgodnie z art. 48 b ust. 1 pkt 2 ww. ustawy b^dq mogli wydawac decyzje z nakazem uboju lub
zabicia swiri oraz zakazem ich utrzymywania w gospodarstwie, z mozliwoscig uzgodnienia
z hodowcq czy swinie zostanq poddane ubojowi w rzezni, czy tez ubojowi na uzytek wtasny;

3) zgodnie z art. 48 b ust. 3 b^dq wydawac decyzje z nakazem uboju lub zabicia swiri i zakazem ich
utrzymywania, w przypadku nieusuni^cia uchybieri po czasie okreslonym w pkt 1);

4) za ubite lub zabite swinie nie przystuguje odszkodowanie ze srodkow budzetu paristwa.
5) nie wczesniej niz przed uptywem roku od wydania zakazu utrzymywania swiri w gospodarstwie,

hodowca moze zgtosic do powiatowego lekarza weterynarii, ze jego gospodarstwo spetnia
wymagania. Jezeli kontrola weterynaryjna, przeprowadzona na wniosek posiadacza zwierzqt
wykaze, ze w gospodarstwie zapewniono spetnianie wymagari, powiatowy lekarz weterynarii
moze uchylic decyzje zakazujgcg utrzymywania w tym gospodarstwie swiri.

Przygotowywany jest program wsparcia finansowego dla gospodarstw w przypadku czasowej
likwidacji hodowli swiri w wyniku wydania decyzji powiatowego lekarza weterynarii. Wyptata
srodkow finansowych b^dzie realizowana przez AgencjQ Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
(ARiMR). Przewidywana wysokosc srodkow pomocowych wynosi 131,40 PLN/za 1 sztuk? swini/rok
przez 3 lata za kazdy rok nieutrzymywania swiri:

1. za kazdg swini§, w gospodarstwach utrzymujgcych do 50 swiri,
2. w gospodarstwach utrzymujqcych powyzej 50 swiri, wsparcie b^dzie wyptacane

maksymalnie za 50 sztuk.

Gtowny Lekarz Weterynarii przypomina!!!!!

Afrykariski pomor swiri (ASF) wyst^puje w Polsce od lutego 2014 roku.
To smiertelna, zakazna oraz zarazliwa choroba swiri oraz dzikow. Nie zagraza zyciu i zdrowiu
cztowieka. Powoduje jednak znaczne straty dla wtascicieli swiri oraz dla producentow mi$sa
wieprzowego.

Jak rozpoznac ASF?

U zwierzgt wyst^puj? gorqczka, moze osiqgac nawet do 42°C, przyspieszony oddech, osowiatosc,
mozliwa utrata apetytu i pragnienia (niekoniecznie), przekrwienia lub zasinienia mogq wystqpic na
uszach, ogonie, koriczynach i klatce piersiowej. Zazwyczaj pierwsze w stadzie chorujq duze sztuki:
lochy, knury, tuczniki. Padni^cia nawet pojedynczych swiri w stadzie mogq bye skutkiem rozwijania
si? zakazenia swiri wirusem ASF w gospodarstwie. Nie nalezy zatem zwlekac ze zgtoszeniem
informacji o niepokojgeych objawach do lekarza weterynarii opiekujqeego si^ stadem lub do
najblizszej lecznicy dla zwierzqt. W przypadku wykrycia ASF w gospodarstwie, w ktorym
przestrzegane s^ przepisy prawa dotyczqee zdrowia zwierz^t oraz identyfikacji i rejestracji swiri -
wtascicielowi przystuguje petne odszkodowanie za zabite zwierz^ta, zniszczone produkty i sprz^t w
gospodarstwie.

Szczegotowe informacje na stronach: https://www.wetaiw.aov.pl/ASF lub u wtasciwego
powiatowego lub wojewodzkiego lekarza weterynarii.



Ulotka informacyjna na temat wymogow dotyczgcych zabezpieczenia gospodarstw, w ktorych
utrzymywane sg swinie, wynikajgcych z rozporzgdzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia
6maja 2015 r. w sprawie srodkow podejmowanych w zwigzku z wystgpieniem afrykahskiego
pomoru swiri, zmienionego rozporzgdzeniem MRiRW z dnia 9 lutego 2018 r. (Dz. U. z 2018 r.
poz. 360).

Wymagania ustanowione w tym rozporzgdzeniu majg na celu zwi^kszenie ochrony stad swiri przed
ASF w gospodarstwach, potozonych na terytorium Polski poza obszarami obietvmi restrvkciami w
zwigzku z wystQpowaniem ASF (poza obszarem zagrozenia, obj^tym ograniczeniami i ochronnym).

Wymagania dla gospodarstw, w ktorych utrzymywane sq swinie:

1. karmienie swiri paszg zabezpieczong przed dost^pem zwierzgt wolno zyjgcych,
2. prowadzenie rejestru srodkow transportu do przewozu swiri wjezdzajgcych na teren

gospodarstwa oraz rejestru wejsc do pomieszczeri, w ktorych sg utrzymywane swinie,
3. zabezpieczenie budynku, w ktorym sg utrzymywane swinie, przed dost^pem zwierzgt wolno

zyjgcych oraz domowych,

4. utrzymywanie swiri w odr^bnych, zamkni^tych pomieszczeniach, w ktorych sg utrzymywane

tylko swinie, majgcych oddzielne wejscia oraz niemajgcych bezposredniego przejscia do

innych pomieszczeri, w ktorych sg utrzymywane inne zwierz^ta kopytne,

5. wykonywanie czynnosci zwigzanych z obstugg swiri wytgcznie przez osoby, ktore wykonujg te

czynnosci tylko w danym gospodarstwie,

6. stosowanie przez osoby wykonujgce czynnosci zwigzane z obstugg swiri, przed rozpocz^ciem

tych czynnosci, srodkow higieny niezb^dnych do ograniczenia ryzyka szerzenia s\q

afrykahskiego pomoru swiri, w tym mycie i odkazanie rgk oraz oczyszczanie i odkazanie

obuwia,

7. biezgce oczyszczanie i odkazanie narz^dzi oraz sprz^tu wykorzystywanych do obstugi swiri,

8. uzywanie przez osoby wykonujgce czynnosci zwigzane z obstugg swiri odziezy ochronnej oraz

obuwia ochronnego przeznaczonego wytgcznie do wykonywania tych czynnosci,

9. wytozenie mat dezynfekcyjnych przed wejsciami do pomieszczeri, w ktorych sg utrzymywane

swinie, i wyjsciami z tych pomieszczeri, przy czym szerokosc wytozonych mat powinna bye nie

mniejsza niz szerokosc danego wejscia lub wyjscia, a dtugosc - nie mniejsza niz 1 m, a takze

state utrzymywanie tych mat w stanie zapewniajgeym utrzymanie skutecznosci dziatania

srodka dezynfekcyjnego,

10. sporzgdzenie przez posiadaczy swiri spisu posiadanych swiri, z podziatem na prosi^ta,

warchlaki, tuczniki, lochy, loszki, knury i knurki, oraz biezgce aktualizowanie tego spisu,

11. zabezpieczenie wybiegu dla swiri podwojnym ogrodzeniem o wysokosci wynoszgcej co

najmniej 1,5 m, zwigzanym na state z podtozem - w przypadku utrzymywania swiri

w gospodarstwie w systemie otwartym.

W gospodarstwach, w ktorych utrzymywane sg swinie, obowigzuje rowniez zakaz:

1. wnoszenia i wwozenia na teren gospodarstwa, w ktorym sg utrzymywane swinie, zwtok
dzikow, tusz dzikow, cz^sci tusz dzikow i produktow ubocznych pochodzenia zwierz^cego
pochodzgeych z dzikow oraz materiatow i przedmiotow, ktore mogty zostac skazone wirusem
ASF,

2. wykonywania czynnosci zwigzanych z obstugg swiri przez osoby, ktore w ciggu ostatnich 72

godzin uczestniczyty w polowaniu na zwierz^ta towne lub odtowie takich zwierzgt,
3. karmienia swiri zielonkg lub ziarnem pochodzgeymi z obszaru obj^tego ograniczeniami lub

obszaru zagrozenia, chyba ze tq zielonkg lub to ziarno poddano obrobce w celu
unieszkodliwienia wirusa ASF lub sktadowano w miejscu niedost^pnym dla dzikow co
najmniej przez 30 dni przed ich podaniem swiniom,

4. wykorzystywania w pomieszczeniach, w ktorych sg utrzymywane swinie stomy na sciotkQ dla

zwierzgt, pochodzgeej z obszaru objQtego ograniczeniami lub obszaru zagrozenia, chyba ze t^
stomQ poddano obrobce w celu unieszkodliwienia wirusa ASF lub sktadowano w miejscu
niedost^pnym dla dzikow co najmniej przez 90 dni przed jej wykorzystaniem.


